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RĪKOJUMS 

Pļaviņās 

2015. gada 16. novembrī              Nr. 1.1.-8/145 

  

 

Par Atzinības rakstu Pļaviņu novada ģimnāzijas darbiniekiem 

 

 

Saskaņā ar 01.09.2009. Pļaviņu novada ģimnāzijas darba kārtības noteikumu 

10.1.2. punktu, sveicot Latvijas Republikas 97. gadadienā, IZSNIEGT Atzinības rakstu 

sekojošiem Pļaviņu novada ģimnāzijas darbiniekiem: 

1. Lanai IVANOVAI – par kvalitatīvu pedagoģisko darbu un aktīvu darbību pārmaiņu 

projektā “Samsung Skola nākotnei” mācību programmā “Skolotājs 3.0”; 

2. Ilzei SEIPULEI – par apzinīgu un kvalitatīvu pedagoģisko darbu, aktīvu darbību 

pārmaiņu projektā “Samsung Skola nākotnei” mācību programmā “Skolotājs 3.0” 

un pašaizliedzīgu sabiedriskā darba veikšanu; 

3. Irai ŅIKIFOROVAI – par aktīvu darbību pārmaiņu projektā “Samsung Skola 

nākotnei” mācību programmā “Skolotājs 3.0” un metodiskās padomes sanāksmes 

protokolēšanu; 

4. Ilzei LUKSAI - par godprātīgu, kvalitatīvu pedagoģisko darbu un iesaistīšanos 

dažādos konkursos; 

5. Veltai RULLEI - par godprātīgu, kvalitatīvu ikdienas pedagoģisko darbu, un 

ilggadēju un kvalitatīvu metodiskās komisijas vadīšanu; 

6. Ilonai LAZDAI – par godprātīgu, kvalitatīvu ikdienas pedagoģisko darbu, un 

ilggadēju un kvalitatīvu metodiskās komisijas vadīšanu; 

7. Evitai VALDBERGAI – par godprātīgu, kvalitatīvu ikdienas pedagoģisko darbu, 

un ilggadēju un kvalitatīvu metodiskās komisijas vadīšanu; 

8. Indrai OZOLIŅAI – par godprātīgu, kvalitatīvu ikdienas pedagoģisko darbu, un 

ilggadēju un kvalitatīvu metodiskās komisijas vadīšanu; 

9. Mārītei SKRABUTENAI – par godprātīgu, kvalitatīvu ikdienas pedagoģisko darbu, 

un ilggadēju un kvalitatīvu metodiskās komisijas vadīšanu; 

10. Ievai VOLANEI – par godprātīgu, kvalitatīvu ikdienas pedagoģisko darbu un 

kvalitatīvu metodiskās komisijas vadīšanu; 
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11. Armandai LASMANEI – par godprātīgu, kvalitatīvu pedagoģisko darbu un aktīvu 

iesaistīšanos dažādos konkursos un projektos; 

12. Jānim EIDUKAM – par godprātīgu, kvalitatīvu pedagoģisko darbu, izglītojamo 

individuālo spēju attīstīšanu un personības izaugsmes veicināšanu sportā; 

13. Sandrai FIŠMEISTAREI – par godprātīgu, kvalitatīvu pedagoģisko darbu, 

izglītojamo individuālo spēju attīstīšanu, personības izaugsmes veicināšanu un 

pedagoģiskās padomes sēžu protokolēšanu; 

14.  Inetai REITEREI – par godprātīgu, kvalitatīvu pedagoģisko darbu un ieguldījumu 

interešu izglītībā; 

15. Valentīnai ZDANOVSKAI – par godprātīgu un kvalitatīvu ikdienas pedagoģisko 

darbu; 

16. Elitai FREIMANEI – par godprātīgu un kvalitatīvu ikdienas pedagoģisko darbu; 

17. Aigai ČEPULEI - par godprātīgu un kvalitatīvu ikdienas pedagoģisko darbu; 

18. Gintai BAJĀREI – par kvalitatīvu, apzinīgu un pašaizliedzīgu sabiedriskā darba 

veikšanu; 

19. Vitai BOGDANOVAI - par ilgstošu, apzinīgu un kvalitatīvu darba veikšanu; 

20. Aijai SKUDRAI - par ilgstošu, apzinīgu un kvalitatīvu darba veikšanu; 

21. Annai LOSEVAI - par ilgstošu, apzinīgu un kvalitatīvu darba veikšanu; 

22. Marinu VALCERI - par apzinīgu un kvalitatīvu darba veikšanu; 

23. Irēnu IVANOVU - par apzinīgu un kvalitatīvu darba veikšanu. 

 

 

Direktore                                                               R. Pole 
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